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Gakoaltatanoji

Pardonu, kara leganto, ke en la hodiaŭa 
numero Ni prezentiĝas nekutime malmodestaj• 
Ekda antaŭ kelkaj numeroj Ni iamaniere kon- 

' scias pri .Niaj veraj meritoj kaj virtoj ■, t® 
e. Ni fieras! Tio, pro kis Ni fieras estas 

la, eble eĉ Ni povus diri “amasa”, kuniabo- 

radw far Niaj ekstarlandaj geamikoj, kiuj 
'cetere forta kuraĝigas Niri.

?-lno Pilar Alonso

S-ro Gervasio Colunga 

S-ro Josi Ordieres
3—ro faustino Castado 

S-ro Antonio Boudn

Nedubeble ankaŭ vi, kara leganto, rimar- 

kis tian kontentigan fakton, Ĉu?
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La enhavo de la «HIlolo) ĉi tis publikigita} ne raprg 
antas la ofici aloi opinion do A.LA. Pri la artikoloj 
do, respondecas la autoroj aaa.
Dopos!to lega! n-ro 0/319/85

Nu, tiu fakto montras ke Nian modestan 
organon oni legas en diversaj anguloj de la 
Mondo; ke oni alte teksas ĝin; ke cni kori" 

sideras HELECO-n adekvata vehiklo por dis- 
konigi informojn pri sia respektiva angulo. 

Certe vi rimarkis ke lastatempe Ni aperigas 
kunlaboradojn el inter si malproksimaj lan- 
doj: Bulgario, Usono, Ĉeĥoslovakio, Italio, 

ktp», ktp.

Do, jen la kialo de Nia fiero, pro kiu 
cetere Ni des pli bedaŭras la malvarmecon, 

kiun al Ni montras nialanda gesamideanaro, 
kiu kvankam ja regule ricevas HELECO-n, tu- 

te ne reagas.
= 0= 0 = 6= D=O = 0= 0= 0 =

Ni klopodos kiel eble plej baldaŭ aperi - 

gi tiun Ĉi numeron por ke vi ĝustatempe ĝin 
ricevu, kvankam pro la periodo de oficiala 

omerferisdo Ni povas renkonti iajn malhel- 
ojn, pro kiuj Mi jam antaŭmetas bonvolan 

.senkulpigon.

Oeo oportuna momanto por meti finigon 

punkton fte Nia Si-numera Fiera Enkonduka?- 

tikolo»

ADONIS.-
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Hodiaŭ ni informos nur, sed larĝe, pri la 453 Hispana Kongreso de Esperanto okazin- 
ta en Kartagano de ia 53 ĝis la 9® de Julio, kie nia Asocio reprezentigis sin per nia 

Prezidanto S-ro. Santiago Nulas kaj kies raporton pri la okazintajo ni ĉi-sube gurpape- 

ri9M' 45-a HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO

Vendredo, la 5-an. - Kiel kutime en la unua tago: disdonado de dokumentoj kaj mal- 
fermo de ekspozicioj; tamen pri tiuj ĉi mi spektis neniun, ĉar mi ne scias kial ili ne 
okazis,- Interkona Vespero post la fino de la disdonado de dokumentoj, kiu komencis je 
la 6-a horo vespere,

Sabato, la 6-an.- Je la 9-a horo S-ro. Aragay informas la kongrSsanojn pri tio,ke 
S-ro. Alonso Nunez, organizanto de Artaj kaj Sciencaj Horoj ne povas ĉeesti la Kongre- 
son. Poste li prezentas la unuan preleganton S-ano. Lopez Serna, kiu majstre prelegis 
pri "kanabo"; post la prelego okazis interesa kaj vigla interparolado.

Je la 10-a horo, vizito tra la urbo ĝis la urbodomo, kie la vic-urbestro S-ro. Pe- 
dro Fructuoso afable akceptis la gekongresanojn, same nin akceptis la Kultura Skabeno 
S-ro. Alonso. Al ĉiuj gekongresanoj estis donacitaj belajn teleretojn kun la Ŝildo de 
Kartageno kaj Ŝlosilringojn faritaj de la fizikaj handikapuloj de la urbo.

Je la 12-a horo. Solena inaŭguro de la Kongreso, ĉe la prezida podio: S-rc. Ara- 
gay, Prezidanto de H.E.F.: S-ro. Hernandez Yzal, Vicprezidanto; S-ro. Garcia Pintado, 
Prezidanto de L.K.K.; S-ino. Rafaela U-ruona, Eks-Prezidantino de HEF; S-ro. Eduardo Fe- 
vrera, Delgito de la Registaro de Aŭtonoma Murcia Komunumo; S-ro. Alonso,Skabeno pri 
Kulturaj Aferoj de la Urbodomo; S-ro. Pedro Fructuoso, Vic-Urbestro de Kartageno; kaj 
S-ro. Rosigue Jitadnez, .Direktoro de la Universitato je Distanca disvastigo de Kartage-

Salutas la Kongreson S-ro, Garcia Pintado, Prezidanto de L.K.K.- S-ino. Uruena a- 
diaŭas la gekongresanojn kaj ĉiujn HEF-anojn el sia posteno kiel Prezidantino. La Dela- 
gito de la Ragistaro de Aŭtonoma Murcia Komunumo, per lertaj vortoj parolis pri la ne- 
ceso de komuna linguo, pere de kiu la homoj povu kompreni unu la alian kaj detrui la ba 
rilojn kiuj disigas la popolojn, kaj ke tiu ĉi lingvo estas ESPERANTO. Post Ĉi tiuj vor 
toj li deklaris Io Kongreson malfermita. S-ro. Aragay dankis la antaŭajn vortojn kaj ca 
lutis la kongresanaron krei nova Prezidanto de H.E.F. kaj reliefigis ia favoran situo- 
cion de Esperanto emi Lernejoj kaj Liceoj.

Alvenis la vico por eksterlandanoj saluti la Kongreson. Andres Giovenar el Francio, 
Rafael Dfez Morilla el Argentino, Avigail Mesulan el Izraelio, Oscar Otero el Kubo kaj 
Marguerite Fisher el Francio.

Je la 16-a horo. Kunveno de HEF-estraro kun delegitoj de Grupoj kaj Sekcioj, kaj 
informoj de la Grupoj pri siaj agado' kaj laborado.

Je la 17,30 horo. Artaj kaj Sciencaj horoj. Prezentado de novaj verkoj en Esperan- 
to: S-ro. Arroyo prezentis sian libron "Parolu Esperanton" dediĉita al la junularo. Sro 
Zaragoza metodo-libron por lernado de Esperanto laŭ I.L.E.I., titolita "Perfraza Meto- 
do"-l<oresponda Kurso-. S-ro. Aragay prezentis la libron de Pere Saumell i Vila, por ka- 
talun-lingvanoj, titolita "Curset 0'Esperanto"-Progresiga Metodo.

Je la 19-a horo. Seminario pri "La maro kiel faktoro de komunikado" gvidata fare 
de D-rino N® Rafaela Uruerla, kiu ĝin prezentis klara, majstre kaj kompreneble parolan- . 
te pri la tri plej gravaj konferencoj pri la Maro, dum la jaroj 1758-a, 1960-a, 1982-a. 
Poste okazis tre vigla kaj interesa diskutado.

Je la 20-a horo. Folklora Festo far la Folklora Grupo "Virgulino de la Arrixaca" 
('elp. "Ariksaka"), kiu kantis kaj dancis laŭ jena programo:

1- e "Jota de la Huerta"
2- e "Malaguena huertana' —> -»
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3-e. "Jota de Yacla" 8-o. "El Zangano"
4-e. “Boloro" 9-e. "fflalaguena gitana"
5-a. "Fandango de Yecla" 10-Q. "Jota del Chipirrin"
6-e. "ffialaguena de aoajo" 11-a. "Jota de Aguilas"
7-e. "Jota de Alcucer" 12-e. "Pardicas"

Tiu ĉi Grupo estjis tondre aplaŭdata ĉar kantis kaj dancis vere art-majstre kaj suk- 
cesis ravi la tutan ĉeestantaron.

Dimanĉo, la 7-an. de la 9-a horo estis inaŭgurita strato, apud la Kongresejo, kun 
la nomo "Lingvo Esperanto"; estas rimarkindo la fakto ke eh tiu sama tago' oni inaŬgu- 
ris cri stratojn kun la sama nomo. La unua kiel dirite je la 9-a horo kun la ĉeesto de 
la Kultura Skabeno de la urbodomo S-ro. Alonso. Post ĉi tiu programaro komencis la tut- 
taga ekskurso, proksimume je la 10-a horo, ĝis Torre-Pacheco, kie akceptis nin la Urbe-, 
stro, S-ro. Pedro Jimenez Ruiz, Kaj aliaj membroj de la urbestraro. Poste en restoracia 
ni'.estis regalitaj de la aŭtoritatuloj per almanĝaĵoj kaj trinkaĵoj, kie ni ĝuis gajan 
etoson, de la 12,15-a horo ni atingis la Urbodomon de Los Alcazares, kie nin ekceptis 
la vic-urbestro S-ro.dosiŝ HerĜndez Gonzalez, Prezidanto de Interna Reĝimo kaj Turismo. 
Ni estis en la strando ĝis la .15-a horo, temas pri bala kaj pura strando, de la 15,30 
horo i-i ektagmanĝis en restoracio “Ramon". La tagmanĝo konsistis el tipa manĝaĵo nomata 
"Calueru" (eola en nia sekcio "Kuirante kun Pilar" iam ni dnnn2 •„<£ ia recepton pai 
ĝin prepari). de la 18-a hora ni ekvojaĝis Ĉis La liniĉn, kie ni estis akceptitaj de la 

Vic urbestro S-ro. jacinto Lopez kaj de la skabeno pri Kulturo S-ro. Jimĉnaz. Post ps ■ 
roladetoj de la Vic-urbestro kaj de la Prezidanto de H.E.F. oni inaŭguris la trian str- 
aton de la tago, malkovris la tabulon la Prezidanto da H.E.F. S-ro. Aroga'/ kaj Ie Vic- 
urbestro. , .

de la 21.-a.horo okazis kunveno por pritrakti la eblecon aranĝi Esperanto-Kurson 
por "Video". Prezidis S-ro. Aragay, S-ro. Cabezas kaj S-ro. Zaragoza, ĉeesti? la Grup- 
Delegitoj kaj post la informoj de S-ro. Cabezas pri. La kosta kaj aliaj afaroj pri la 
temo, oni unuanime ĝin aprobis. La kosto estos, proksimume, 750.COO Pesetoj,

Lunde, la S-an. da la 9-a horo Artaj kaj Sciencaj Horaj, prelegis S-ro. Giordano 
li!oya pri "tu ekzistas Scienca Etiko?". Tre interesa temo kiun la preleginto perfakte 
regas.

de la 10-a horo. Kunveno de la Komisiono pri la jubileo. Informas S-ro Araga*/ pri 
la enketo farita de la Federacio. Pri la eldonado de verkoj okaze la Jubileo S-ro. A- 
rroyo demandis ĉu la S-roj. De Diego kaj Cela postulis monon pro la tradukado kaj eldo-» 
nado de "La Familia de Pascual Duarte". S-ro. Aragay respondis ke neniu postulis iom» 
Pri la 47-a Hispana Kongreso de Esperanto informas S-ro. Casguero» Oni petskribis al 
Sia KiaSto La Reĝo la prezidantecon de la Kongreso kaj de la Jubilea Jaro, sed ankoraŭ 
cni^icevis resbondon. Oni decidis eldoni afiŝojn, poŝtkarojn kaj ceterajn Kongresajn 

materialojn sufiĉe antaŭtempe por prezenti ilin dum la 46-a Kongreso en Uigo. Pri la 
Universitataj par-Esperantaj Kursoj oni rte povis pritrakti pro la foresto de S-ro.Alon- 
so, kiu ne'povis Ĉeesti la Kongreson. Laŭ propono de S~ro. Jimenez al la estrato de 
RENEE, eble oni eldonos Fakan Fervojistan Vortaron. Oni organizos ekspozicion pri Espe- 
ranto sn la stacidomo Bavcelona-Sans kaj surmetos folion en tiu Lingvo pri horaro de la 
fervojn.

Je la 11,30-a ĝoro. Kunsido por omaĝi niajn mortintojn per unu minuta silentado.
S-ro. Yzal legis la nomojn de la antaŭaj gajnintinoj de la Premio "Klara Silbor- 

nik" kaj tuj poste la nomon de tiu al kiu oni aljuĝis la Premion en la nuna jaro, S-ino,. 
Antonia Urgalles, • vidvino de nia kara .samideano Klolera. Post tiu ĉi kortuSa programero 
alvenis la vico por la salutado far la Delegitoj kaj Reprezentantoj de la Grupoj.

Je ia 12-a horo. Vizitado al la bierfabriko "El A guila" kie, post detala vizitu, 
.oni refalis nin per almanĝotaĵoj kaj, memkompreneble!, per biero.

Je la 16-a horo. Kunveno de H.E.F», legado-de la antaŭa Akto far la S-ro. Sekreta^ 
rio; legado pri la kontoj kaj de la Federacio I-aj de Libro-Servo, kiuj estis unuanima 
aprobitaj. La Libroservo restos en Valladalid kaj estos prizorgata de S-ro. Luis Her- 
n&ndez Garcia. H-E.F» aĉetos loterion por ĉiuj la Grupoj, kiuj estos rekte informitaj 
pri tiu afero. Estos eldonata Broŝuro en Esperanto pri .Hispanio, kiun S-ano Llusora, 
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el Sabade.ll, osta3 tradukante. Pri la Oficejo on Madrido, ĝi restos sen ŝanĝo. Pe- 
vi je la koncernaj aŭtoritatuloj eldonadon de speciala Poŝtmarko okaze la Jubileo 
de Esperanto.

Je la 18,30-a horo, Trobadora .Vespero. Temis pri tre interesa kaj amuza progri 
mero, Ĉar la trobadoroj estis ege lertaj kaj spritaj. La trobadoroj estis "El Repur 
tin" kaj "El Patifiero", ludis’gitaron "El Panadero".

Mardo, la 9-an. Je la 9-a horo, Artaj kaj Sciencaj horoj, prelegis S-ano, Al- 
berto Franco pri "Andaluzia Fonetiko"-, interesa prelego pri la elparolado en la di- 
versaj andaluzaj provincoj.

Je la 10,30-a horo, vizitado al la Arkeologia Submara Muzeo, kie ni vidis ain- 
forojn, ankrojn, planon de la Mediteranea marfundo kaj pere de ruĝaj elektrolampe- 
toj .la vojplanon uzitan de la Ŝipoj dum la 5-a kaj 4-a jarcentoj a. K., kaj multajn 
postsignojn de antikvaj civilizacioj: kartaga, fenica, greka, romana, ktp., ktp.

Je la 11,30-a horo,’ la Horgrupo "Kartago Nova" kantis diversajn ariojn kaj 
kantojn, inter kiuj ankaŭ "La Espero". Forta aplaŭdado premiis ilin.

Je la 16,30-a horo, kunveno de Redaktoroj de bultenoj kaj revuoj. Prezidis 
S-roj. Aragay kaj Moya. La formato de BOLETIN restos senŝanĝa. H.E.F. preparas lis- 
ton pri komunaj eraroj en bultenoj-.

Je la 17,15-a horo, kunveno de Sahaa-anoj.
Je la 18-a horo, kunveno de I.L.E.I., kiun prezidis S-ano Zaragoza, kiu scii- 

gis nin pri la nova prezidanto de la Hispana sekcio de I.L.E.I., S-ro. F. Munoz Ga- 
rre, pro eksiĝo de S-ano. Andres Martin. Parolante pri Esperanto-Kursoj oni ankaŭ 
iomete parolis pri tiuj de Navia kaj Avilĉs.

Je la 19-a horo, prezentado de la verko de Camilo Josĉ Cela "La familio de Pas- 
cual Duarte", en Esperanto. Kvar ekzempleroj el tiu ŝi verka estis subskribitaj far 
kelkaj gekongresanoj por donaci al la S-roj.: Cela, De Diego, Adŭriz kaj por Barce- 
lona Esperanto-Centro.

Jra la 20-a horo, prelego en hispana lingvo pri "La mar y sus fuentes de rique- 
za","gomo fuente de recursos energĜticos". Interesa prelego, kvankam eble tro tek- 

nika.
Je la 21-a horo, oficiala Fermo dra la Kongreso, dum kiu oni esprimis dankojn- 

al la L.K.K.-anoj samkiel al korporacioj kaj aŭtoritatuloj, kiuj grave helpis por 
la okazigo de la Kongreso. Okazis disdonado de Diplomoj fare de I.L.E.I.

S-ano. Bueno CortĜs , el Vigo, salutis la gekongresanojn kaj kiei prezidanto 
de L.K.K. de la 46-a Hispana Kongreso de Esperanto okazonta en tiu urbo invitis 
Ĉiujn ĝin partopreni.

KONGRESAJ KONKLUDOJ

1- a - Peti je la koncernaj aŭtoritatuloj eldonadon de speciala Poŝtmarko oka- 
ze la Cent-Jara Datreveno de la Lingvo Esperanto, por internacia afranko.

2- a - Danki la Ministerion de Scienco kaj Edukado, kiu per dekreto ne 2454 de 
13/09/84 ebligas lernadon de Lingvo Esperanto, kiel dua moderna lingvo, dum lerne- 
jaj horoj en B.U.P. kaj F.P.

3- a - Danki la Valencia-n "Generalitat" pro rajtigo de Kurso de Esperanto, dum 
lernejaj horoj, en la publika lernejo "La Paco", el Callosa de Segura.

4- a - Rekoni la influon-, kiu havis kaj havas la maro en la Internacia Komunika- 
do kaj en la Kulturo.

5- a - Danki la aŭtoritatulojn de Kartageno, Torre Pacheco, La Unidn kaj Los 
Alcazares pro iliaj malavaraj apogoj al la Kongreso kaj pro la inaŭguro po unu str- 
ato en ĉiu urbo, sub la nomo Lingvo Esperanto.

6- a - Danki la lokajn Radion kaj Jurnalon pri sia ampleksa kaj objektiva in- 

formado pri la Kongreso.
= 0 = 0= Q= 0= 0= 0= 0 = 0= 0= 0= 0= 0:=0 =

La Grupo "Kartago Nova" omaĝis sian Prezidanton, S-ro. Pintado, kaj donacis 
al li radio-aparaton.
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Nun Ni konigas al vila nomojn de la membroj de la nova estraro de Hispana Es- 
peranto Federacio, kiujn Ni gratulas kaj bondeziras planan sukceson) en sia por-Es- 
peranta laborado. 3en ili:

Honoraj Prezidantoj

D-ro. Rafael Herrera Arroyo
D-ro. miguel Sancho Izguierdo

Estraro de H.E.F.

Prezidanto : S-ro
Vicprezidanto: S-ro
Sekretario s S-ro
Vicsekretario: S-ro
Kasisto : S-ro

Salvador Aragay i Galbany 
Luis maria Hernandez Yzal 
Victor Ruiz Rodriguez 
Josep miranda Calvo 
Joan Font Civit

Voĉdonantoj: D-rino.
S-ro. ’
S-ro.
S-ro.
S-ro.

maria Rafaela Uruena Alvarez (Kastilio-Leo
Victor Ottiz Gratal 
Francisco Zaragoza Ruiz 
Adonis Gonzalez menna 
Tomas Caspa Cereijo

(Aragono) 
(Valencio) 
(Asturio) 
(Andaluzio)

no)

Fakoj kaj Sekcioj de H.E.F.

Libroservo : S-ro. Luis Hernandez Garcia
Financoj : S-ro Agustin Boix
Ĉefredaktoro de 0OLETIN: S-ro. Giordano ffioya Escayola
HEJS-Junulara Sekcio; S-ro. miguel Angel Sancho
Eldona Fako: S-rino. Inĉs Gastdn Burillo
Informa Fako: S-ro. Enrique Piqu3to Vazguez 
Fervojista Fako: S-ro. Rafael Ruiz Criado

Ĉefdelegito de Universala Esperanto-Asocio en Hispanujo:

• S-ro. Juan Azcuenaga Vierna

FONDUSO ESPERANTO

Prezidanto : S-ro. Salvador Araoay i Galbany
Sekretariino: S-rino. Inĉs Gaston Burillo

OFICEJO en madrido

Sinjoroj: A. Figuerola, G. Flores kaj J. Gonzalez Aboin.

= 0 = 0= 0 = 0= 0=0 =0=0=0 = 0- 0= 0= 0= 0= 0= 0 =

Antaŭ ol fini Ni deziras danki la antaŭan HEF-Estraron pro sia efika laborado 
dum la 8-jara periodo kiu daŭris sia postenaao.

SANTJAGO mULAS,-

(daŭrino de la naon 11)

£l) Jovellanos, Gaspar Melchor do (17U/1811). Hispana poli iiki sio kaj verkisto, naskita en Gijon. Li sekvis la idearon de 1’enciklo- 
pediistoj kaj alternigas siajn akti'/acoj n literaturajn kaj intensan politikan laboron. Li traktis diversajn ĝenrojn: satiro, iiri. 

‘ko, teatro kaj prozo. Ciuj liaj verkoj havas didaktikan intencon ka’ estas citindaj:"Al Ernesto'', "La Paulai4', "Amuzoj Junaj","ia 
Deliktulo Honesta", "Defendo de la Centra Estraro" kaj "Informo cri ' Agrara Leĝo". Nuntempe la G! jona Magistrato, kun la kunla- 
borado de 1'Rsgiona Konsilantaro, eldonas la Kompletajn Verkojn de tiu fama nobela gijonario.

(Ci tiuj notoj'estis eblaj dahk‘al ĝentile 
Robles, Dionisio kai Mui as Gallego, Santi

^borado de 'i,sinj6roĵ Arĝuelles Garcfa,’Ju1io; Do:,- Duintana, Enriĝue': Llaniazares 
Por ĉiuj, mian sinceran dankon).
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DISTRIKTO DE "HEROLDO DE ESPERANTO", n-ro 1 (174O)

la 18 linio de

linio 59- sub "Le-

Esperburgo, la 5-an de Julio 1.985

LA (^EFKOMISARO,

SAMA DISTRIKTO, n-ro 2 (174.)

La diligentaj membroj de la taĉmento "VERDASTELO" arestis lastatempe la 

lingvodeliktulojn, kies nomojn kaj fiagojn oni povas vidi en la ĉi-suba listo.

DISTRIKTO DE "ESPERANTO", n-ro 949 (l)

t.n. KIUJ, kiu montriĝas en la linio 218 de la 2? kolumno de la paĝo 1 

deviga finaĵo "n'.'.

,. REALIGITAJ, kiu aŭdacas aperi kun la nenecesa finaĵo "n" en la 238 

kaj 248 linioj de la samaj kolumno kaj paĝo.

La t.n. KABAREDON, kiu uzurpas la oficon de S-ro KABARETON en la 248 linio 

la 2§ kolumno de la paĝo 5»

La t.n. ROBAIOJ, kiu uzurpas la rolon de S-ro ROBAJOJ en la 238 linio de 

unua kolumno de la paĝo 13.

La t.n. MANPLENON, kiu, rekulpiĝante, uzurpas la metion

la samaj kolumno kaj paĝo, linioj 40s kaj 418.

de S-ro PLENMANON

La t.n. ROBAIOJ, kiu ripetas la fiagon supre diritan en 
unua kolumno de la rubriko "Ĵus aperis", en la paĝo 4.

La t.n. PRO, kiu uzurpas la profesion de S-ro POR en la 

tero de Prof. Naringhien" en la' dua kolumno de la unua paĝo.

La t.n. FARIGON, kiu uzurpas la metion de S-ro JARIGON en la 88 linio de 
malsupra parto de la 6 8 kolumno, paĝo 2.

La t.n. POST, kiu uzurpas la rolon de sia parenco POSTE en la 108 linio 

la tria kolumno de la paĝo 4»

Doninte al ĉiuj po kvin batojn per la kvin pintoj de la verda stelo, sur 

iliajn vertojn, tiuj lingvoteroristoj estis tuj liberigitaj.



(feamikoj el....
.... iPollando

"Feliĉaj estas tiuj,kiuj 
estas persekutitaj pro 
.justeco, ĉar ilia estas 
la regno de la ĉielo".

(fflat. 5,10)

RAIMONDO KOLBE - 5ANKTA IY1AKSIIYIILIA^G

Rajmondo Kolba naskiĝis la 7-an de Januaro 1.894 on Zdunska U/ola/Zdu- 
njska Vola/ ĉ. 50 km.okcidente de granda industria urbo tddz/Udj, Lodzo/. 
Li estis la kvara infano en la familio de Julio kaj maria Da.br oui ska/Dom- 
brovska/. .tamen du pli aĝaj gefratoj liaj jam ne vivis plu. Lia patro - 
praktikis taksimetron, tamen en Liu periodo ne estis facile trovi la viv- 
rimedojn por.kvarpersona familio. Post du jaroj la familio de Kolbe trans 
lokiĝis al Pabianice, urbo en la sama teksindustria regiono, kaj’ tie Julio 
havis malgrandan teksilabore jori, en kiu ankaŭ lia edzino helpis al li.Am- 

baŭ gepatroj estis religiemaj kaj speciale pia 
estis la patrino de Rajmondo. Post kvar jaroj 
naskiĝis la tria filo, Jozefo, kaj tiam la pa- 
trino devis alimaniere helpi al ŝia edzo.Si gvi 

dis la butikon de nutrajoj.
Kiam la pli aĝa frato de Rajmondo, Franci.s- 

ko, estis dekunujara, la gepatroj decidis, ke 
li devas lerni en la komerclernejo en Pabiani- 
ce. Li estis akurata kaj diligenta knabo. Raj- 
mondo tamen estis vigla, viveca knabo, kaj be- 
zonis pli da kontrolo, kvankam li estis tre o- 
beema. Por permesi studi al du filoj, la gepa- 
troj ne havis rimedojn. Sed Rajmondo lernis mem 
dank'al helpo de loka pastro. Li sufiĉe bore el, 
lernis latinan lingvon kaj hazarde iam.aĉetan- 
te.la kuracilon al lia patrino, apotekisto kun 
miro spertis pri lia kono de tiu ĉi lingvo.Post 
la interparolo, el kiu apotekisto eksciis pri 
la veraj kondiĉoj en la familio de Rajmondo,li

decidis' helpi al li.Tielmaniere apotekisto mem instruis la knabon per fa- 
ri la provtaskojn kaj plenumi ekzamenojn al la meza lernejo. En tiu peri.£ 
do okazis ankaŭ stranga evento, kiun ni'povas prezen.ti nur laŭ pli postaj 
rememoradoj. Rajmondo ĉiutage vizitadis la pr-eĝejoo matene kaj partoprenis 
en la meso. Iufoje li revenis hejmen iel konsternita, ne volis manĝi kaj' 
kondutis iel eksterordinare. La patrino komencis demandi lin.pri la kaŭzo. 



/omence Rajmondo volis nenion diri, sed poste li konfesis, ke en la pre- 
“ejo li partoprenis en la revelacio. Kiam li preĝis petante la Dipatrinon, 
. or ke Ŝi indiku al li lian vojon de vivo, momente li ekvidis Sanktan - 
"arian, kiu montris al li du•florkronojn: unu el blankaj kaj la duan el 
ruĝaj rozoj...Li tuj komprenis, kion signifas tiuj du kronoj: blanka,ĉas- 
tecon; ruĝa martirecon. La Dipatrino- diris al li, ke li elektu unu,sed li 
tuj, en la ekstazo, petis pri ambaŭ kaj la Dipatrino konsentis doni alli 
ambaŭ florkronojn. De t?<j ĉi momento li ĉiam memoris pri tiu evento.

Rajmondo plenumis cese la enir-ekzamenojn al la sama komerca .ler- 
nejn, en kiu jam lernis .ia frato Francisko. Tamen post unu jaro, somere 
de 1.907 jaro, patroj franciskanoj predikis mision en Pabianice.En la fi 
no la franciskanoj informis, ke komence de sekvonta lernjaro estos malfer 
mita neva lernejo per la knaboj, kiuj volus esti poste franciskanoj.Post 
la diskuto en la familia rondo ambaŭ fratoj: Francisko kaj Rajmondo dec_i 
dis iri al tiu ĉi nova lernejo. -Tamen ĝi estis en Lvovo, en la aŭstria - 
parto de Pollando/nun Lvovo estas, unu el la plej grandaj urboj de Ukraj- 
na Respubliko/. La patro gvidis la knabojn nur al la ŝtata limo. kaj de 
tiu momento la knaboj devis mem helpi al si.

En Lvova Rajmondo studis diligente kaj bone. Li speciale interesiĝis 
pri la naturscienco kaj pri la tekniko sed li revis ankaŭ esti militisto. 
En la lasta iaro li eĉ preskaŭ decidis esti militisto, sed tamen li deci 
dis peti la animzorganton pri la konsilo. La animzorganto konsilis anko- 
raŭ ne decidi, bed multe preĝi kaj atendi.

En tiu ĉi stato de dubo trafis lin la anonco, ke alvenis lia patrino. 
La patrino sciiĝis lin, ke ankaŭ lia pli juna frato, Dozeto, decidis ler 
ni en tiu ĉi sama kolegio kaj ŝi ĝuste alvenis el malproksima urbeto Pa- 
bianice- por enskribi lin en la lernejo. Se- tio okazos ŝi kaj sia edzo de 
cidis eniri en monaĥejon. Tiu ĉi informo estis decida ankaŭ por la vivo 
de Rajmondo - li volis esti ankaŭ monaĥo franciskana. La 4-an de Septem- 
bro 1.910 Rajmondo estis jam franciskano, prenante la monaĥan nomon:!Y!ak- 
similiano maria.

En 1.911 jaro li studis jam filozofion en Krakovo, sed la estroj de 
la ordeno decidis- direkti lin al Romo. En Oktobro 1.912 li estis jam en 
tiu ĉi 'mt.Rrna urbo”. Tamen li ĉiam revis esti militisto, kvankam nun li 
komprenis, ke lia militisteco devas esti alia ol tiu en la kutima slgni- 
fu da tiu ĉi vorto. Li vidis sin kiel militisto de la Dipatrino.En Romo 
li multre pensis pri tio kaj ĝuste tiam li decidis fondi ion novan kaj’ - 
strangan: milicion de la Senmakulino/latine: militia Inmaculatae/.

Kiam komencis la milito en 1.914 jaro la aŭstriaj monaĥoj en Italio 
estis internigitaj. Tamen Rajmondo Kolbe estis el la rusa parto de 'Pol- 
lando. kun la rusa pasporto. Pro tio li estis liberigita. Li do estis li. 
bera kaj povis resti en Romo. Post la morto de papo Pio X estis nova pa- 
po, Benedikto XV, kiu estis tre akre atakata en Italio. Rajmondo Kolbe 
komprenis tiun situacion kiel gravan danĝeron por la Eklezio kaj -decidis 
pli vigle agi, ĝuste kiel militisto de la Dipatrino, organizante la mili. 
cion de la Senmakulino. Tamen li ankaŭ diligente studis kaj doktorigis - 
pri Filozofio en 1.915 jaro. Post tiu fakto li studis plu teologion. La' 
16-an de Dulio 1.917 li estis jam subdiakono, sed tuj poste li danĝere 
malsanis. En Aprilo 1.918 okazis du gravaj por Rajmondo eventoj:papo Be- 
nedikto XV aprobis milicion- de la -Senmakulino kaj la 28-an Rajmondo sa- . 
cerdotiĝis.

Tamen la roma klimato ne estis favora al li. La 28-an de Dulio 'dokto- 
riĝis pri Teologio kaj baldaŭ li revenis al Pollando, al Krakovo, kie
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li, estis profesoro en franciskana lernejo. En Krakovo la malsano ankoraŭ'- 
foje revenis kaj Kclbe devis ripozi dum sufiĉe longa tempo en Zakopane.Pro 
lia vigla vivmaniero tiu ĉi ripozo estis malfacila, tamen li estis ftizu- 
lo kaj la ripozo estis necesa. En la jaro 1.921 li revenis al Krakovo kaj 
denove zorgis pri la varbado al la milicio de la Senmakulino. Samtempe li 
planis eldonadi revuon. Li komencis kolekti la ne.cesan monon kaj en Janu- 
aro 1.922 fakte larevuo aperis subla titolo: Rycerz Niepokalanej/La Ka- 
valiro de la Senmakulino. La franciskanaj fratoj mokis la naivecon de pa- 
tro Maksimiliano, la nivelon de la revuo, tamen Maksimiliano silentis.Oka. 
zis hazarde, ke' alvenis usona franciskano, kiu observis silente la situa- 
cion kaj poste li diris al polaj- frato j: Anstataŭ moki, helpu al li! Tiu ĉi 
alvoko donis efekton neatenditan: la franciskanaj fratoj efektive decidis 
helpi, ĉar Maksimiliano vere ne havis la necesajn rimedojn por eldoni la 
duan numeron de la nova revuo. Oni decidis aranĝi propran presejon en Gro 
dno. Do en Grodno oni el-donadis la revuon dum iu tempo uzante tre primitiva- 
jn maŝinojn por la presado. Tamensis afero disvolviĝis malrapide/- En Gor- 
zouj loĝas, du virinoj, kiuj memoras7 sanktan Maksimilianon el tiu periodo , 

■ opiniante, ke jam tiam tiu ĉi hnmn fakte actis iel eksterordinara kaj sim- 
plaj homoj nomis lin la sanktulo/. Maksimiliano decidis, 

' vas esti senpaga, tamen multaj homoj decidis helpi al 'li 
pos al li ankaŭ la franciskanaj fratoj en Grodno. De tiu 
aperadis preskaŭ regule.

En la jaro 1.925 denove li estis grave malsana/ankaŭ

u
0
0

ke la revuo de- 
per ia mono,hei- 
momento la revuo

tuberkulozo/ kaj 
devis ripozi en Zapokane. Tamen nun estis la aro da franciskanoj, kiuj la 
verkon plu disvolvigadis.

La reveno al Grodno okazis en la jaro 1.927. Intertempe la monaĥejo en 
Grodno fariĝis jam tro malvasta kaj la franciskanoj serĉis terenon por koos 
trui novan monaĥejon. Tiam princo Drucki-Lubecki decidis doni al la orde- 
no senpage terenon apud Szymanow kaj Teresin. sufiĉe proksime de Varsovio. 
Tiu ĉi donaco estis dediĉita al patro Maksimiliano kaj li vigle komencis 
organizi grandan verkon: tutan preskaŭ urbeton /kiel la centron franciskanan 
de la Milicio de la SenmEkulino. En tiu ĉi centro estis diversaj institu- 
cioj, sed antaŭ ĉio. moderna presejo. En ĝi oni eldonadis la revuon "Ryc- 
erz Niepokalanej". librojn, sed ankaŭ ĉiutagan gazeton "Maly Dziennik", kiu 
estis tre malmultekosta.

En 1.930 jaro Maksimiliano kun kvar nesacerdotaj fratoj forveturis al 
Japanio por tie aranĝi misian agadon laŭ la ĝisnunS lia maniero. Tie li an 
kaŭ komencis eldonadi la revuon "Kavaliro de' la Senmakulino" en la japan 
lingvo kaj poste li sukcesis organizi similan centron, kiel en Pollando . 
Tiu ĉi .pola centro ricevis la nomon Niepokalanouj/ ĝis nun funkcianta. kvan 
kam jam ne tiel vaste/, kio signifas Senmakulejo. La japana centro havis/ 
kaj havas/ la saman nomon, tamen en la japana lingvo. Estas interese.kela 
lokon.Maksimiliano elektis mem en Hiroŝima, tamen en la valo. al kiu neve 
nis la detruanta ondo dum la eksplodo de atoma bombo, restis en bona sta- 

; to kaj funkcias ĝis nun. Post kelkaj jaroj restis en Hiroŝima nur kelkaj 
polaj franciskanaj fratoj, sed estis tie jam japanaj franciskanoj. En la 

i jaro 1.936 patro Maksimiliano decidis reveni al Pollando, ĉar la afero en 
jJapanio estis jam en bonaj manoj. Oni diras, ke jam en 1.937 jaro li pa- 
i rolis pri la alvenantaj teruraj eventoj ka j pri. lia martireco.
I En Septembro 1.939 Niepokalanĉu/ estis parte detruita pro la bomboj. La 
119-an de Septembro alvenis la germana polico al Niepokalanom kaj ĉiujn rno 
-nabojn oni forkondukis sur la kamionoj, tamen la 8-an de Decembro oni 11- 
ber-igis ĉiuj Patro Maksimiliano riskis, post iu tempo, eldoni novan nunua 
ron de la r -i "Rycerz Niepokalane j". L.i fakte eĉ ricevis permeson rie ger_

S

a

0
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§ mana oficejo. Sed tiu ĉi fakto estis ankaŭ la kaŭzo de lia aresto la 17-an 

de Februaro 1.941. Kun li estis arestitaj kvar aliaj patroj. Komence ili

u
estis en la fama varsovia karcero Paiuiak; poste, kvar el ili. kun Maksimi— ro0 liano Kolbe. estis en la fama koncentrejo Oŝujiecim/Aussciuitz/. De tiu .mcr- 
mento ne ekzistis jam pastro Maksimiliano, sed nur la numero 16670. 0z*< Pri la vivo en la koncentrejo Oŝiuiecim ne estas facile skribi. Specia-
Ie la rolo de pastroj estis tre malfacila, maksimiliano, kiel la aliaj pas 0

ŝ troj/ kaj ne nur ili/ estis ankaŭ batitaj. Kaj fino jam alproksimiĝas : la 
24-an de Dulio eskapis unu malliberulo. Laŭ la decido de komandanto dek a- 
liaj malliberuloj devis morti pro tiu unu. Tiuj ĉi dek estis elektitaj ha- 
zarde el la vico. Inter ili estis ankaŭ, pola serĝento Gajoujniczsk/ Gajovni

0

ĉek/, kiu staris tre proksime de patro Maksimiliano kaj en tiu momento lik ’) mallaŭte diris, ke li havas edzinon kaj infanojn. Aŭdinta tion patro Maksi
a miliano elpaŝis el la vico kaj petis la komandanton Fritsch esti la an-sta- n
n taŭanto. Neatendinte Frisctt konsentis. Dek elektitaj viroj devis morti pro 

malsato, en speciala bunkro. Kune kun pastro Maksimiliano ĉiuj preĝis dum 0
PS' kelkaj tagoj en tiu ĉi bunkro, mortante unu post la alia. uis la 14-a de - ■<0
H

Aŭqusto mortis jam ĉiuj, krom patro Maksimiliano. Postagmeze alvenis SS-ano 
por mortigi tiun ĉi lastan per injekto mortiganta estis la antaŭfesto de - 0:Xr Maria-festo. Tielmaniere.la 14.08.41 estis la dato de la morto de nomo,kiu
poste estis proklamita kiel la beatulo, 17.10.71, kaj sanktulo. 1.930 , se 0

0 mi bone memoras. 0
0 Ci tiun informon sendis al ni nia samideano Wladyslau/ E. Klimek, instruis- 0

to kaj prezidanto de Katolika Klubo, ankaŭ Delegito de Universala Esperan-

M ro - Asocio en GORZtflU UJLKP (Pollando), al kiu ni kore dankas sian afablecon.

0iii &®ei© n
0 Ĉu VI VOLAS INTERŜANĜI ESPERANTAJN FILATELAĴOJN ?

MI PROPONAS ESPERANTAJN KOVERTOJN DE HISPANAJ ESPERANTAJ'KON GRESOJ

\ ’ j KONTRAŬ ESPERANTAJ KOVERTOJ AŬ POŜTMARKOJ. c*>Ar BONVOLU SKRIBI AL: SANTIAGO MULAS GALLEGO
LU ALFONSO I, 13 - 12 izquierca .

0 GUON - 5 (ASTllRTAS) ESPADA 0
Oe jb ieee 0

o ALTESTIMATAJ:

0 NI PETAS VIN LA PUBLIKIGON DE Ĉi NOTO EN 1/1« ORGANO; NI ANTAUOANKAS VIAN

0 ATENTON. 0
0 "JUNAJ VERKISTOJ" estas kolektivo de junaj esperantistoj.kiu kreiĝis en

PS la 9^ HEJS-renkontigo okazinta en Malago (Hispanio).Ĉi CBlas kunordigi la /S
0

poreldonajn strebojn de la junuloj, kiuj verkas kaj trovis konvena oubli- 
ki.gi ĉi tiel.Tiu kolektivo serĉas kunlaborantojn por publikigi literatu- 0
rajn,'kulturajn kaj sciencajn librojn.La unuan subvencios Andaluzia Espe-

0
ranto—Unuiĝo kaj ĝi titoligas: "PANDEMONIO".En ĝi havos lokon js«ietra j, 
ffseoj,ktp.Oni petas nur.ke la manuskriptoj estu lingvaĵo kaj stile decaj. 
Ĉis nun tiun kolektivon konsistigas jenaj personoj:
Miguel A. Sancho, Miguel Fernandez, Rikardo F. Albert, Georgo Kamaĉ-o,Al- 0cS berto Franco, Francisko Perez, Maria Jose Ouesada kaj Francisko Ksavero

0
Moleono. La adreso de tiu kolektivo, de kiu vi povas peti informojn.aŭ al 
kiu vi povas sendi manuskriptojn, jenas:

H
A.S.S. Apdo. 6026 41080 SEMILLA (HISPANIO) 0

0000000000000000'000000000



DENIS DIDEROT (20)HONORE

NOTOJ:
13) ^enceslao Fernandez Florez (1385/1964). Akademiano, ĵurnalisto kaj verkisto hispana, naskita en La Coruna. Kiel romanisto, llaj 

verkoj respegulas amaran ironion kelke da fojoj; aliaj fojoj ne diskuteblan lirikismon. Estas citindaj inter liaj multenombraj 
verkoj: "Voi vore t a", "La Sekreto de Blubarbo", "Rakonto Nemorala", "La Sep Kolonoj" kaj la "Animita Arbaro".

19) Gonzalo Torrente Ballester (1910/-----). Emerita Katedra profesoro de lnstituto kaj prestiĝa verkisto galega. Inter liaj multe-
nombraj verkoj, precipe romanoj, estas citindaj: "Javier Maurino", "La Ŝtatrenverso de Guadalupe Limon"; la trilogio: "Sagao- 
fugo de J.B.", "La ĝuoj kaj la ombroj", "Don Juan" kaj "Hispana Literaturo Nuntempa (1898/1936).

20) Deni zo Diderot (1713/1784). Filozofo, literatoro kaj drama autoro franca, kies senmorta verko estis la "Enciklopedio".

(’ daŭrĵ.go sur la paĝo 5 )

En LaCoruna, okaze de la unua centjara 
datreveno de 1’naskiĝo de l’fama jurnalis— 
to kaj verkisto galega, Don Wenceslao Fer— 
nandez FI orea (18), la urbestraro de tiu 
galega urbo faris al li meritan omaĝon me- 
tante al la domo, kie li naskiĝis, belan 
platon kaj eksterordinaran bukedon kiel ko. 
mencon de la malsamaj aktivaĵoj pri lia ho. 
noro, kiuj komencis la 11-an de pasinta Fe. 
bruaro.

Alia prestiĝa galega verkisto, Gonzalo 
Torrente Baileeter (19)» deklaris okaze de 
tiom laŭdinda motivo,ke Don Wenceslao Fer- 
nandez Florez apenaŭ estis studita , eble 
pro envio, Ĉar dum li vendis milojn da ek- 
zempleroj; de siaj verkoj liaj samtempuloj

La pasintajn tagojn 25-an de Januaro 
kaj 1-an, 8-an kaj 15-an de Februaro , la 
Universitata Lernejo por la formado de 1' 
Profesoraro organizis diversajn aktivecojn 
omaĝe al la franca enciklopediisto Denis Di 
derot por memorfesti la duan centjaran dat^ 
revenon de lia morto.Si ‘tiuj aktivecoj in- 
kludis filmajn projekciojn kaj interesajn 
paroladojn.

Ta filmaj projekcioj estis la Jenaj: 
"Jakobo la Fatalisto kaj lia Instruisto" , 
"Watteau, Fregonard kaj Boucher", "Diderot 
kaj la arto kiel vivi en la 1,762-a.jaro".

La paroladoj estis la jenaj:
"La politika penso en la Enciklopedio kaj. 
en Diderot", "Nesuperebla rigardo al Hum- 
bolt", "Izidoro de Antillon, klera Geogra- 
fo", "Vido geografia de 1‘Agrara Leĝo","La 

nur sukcesis vendi 600 aŭ 1.000 ekzemple- 
rojn.

Inter liaj multenombraj verkoj,tradu- 
kitaj en diversajn lingvojn, estas : "La 
Filozofio de Fantomo" en la internacian 
lingvon Esperanton.

Laŭ miaj informoj la venontan jaron 
okazos en Vigo (Pontevedra) , la Hispana 
Kongreso de Esperanto, ĉu okaze de tiel 
laŭdinda evento la galegaj geesperantis— 
toj ne povus, kun la kunlaborado de HEF, 
prezenti novan tradukon de alia verko de 
1’prestiĝa verkisto galega, kiel kontri- 
buaĵon al omaĝo, kiu komencis en lia ho— 
noro ? Tiel, tiu omaĝo havus karakteron 
internacian.

Epistolo de Jovellanos"(21), "La Fiziko 
kaj la Kemio en la XVIII-a jarcento","La 
Matematikoj en la XVIII-a jarcento".-" La 
Semantika Kampo de 1'Literaturo en la En 
eikiopedio", "La Popularigo de 1’Instru- 
ado Konfesia en Francio", "Komentario pri. 
1’Studo de 1'Homo", teksto de 1’"Emilio".

Ciuj Liuj temoj estis traktitaj de 
/prestiĝaj specialistoj, kiuj donis al tiu 
memorfesto laŭdindan karakteron kaj pro 
tio la organizintoj meritas sinceran gra. 
tialon. Ĉar se la Historio estas instruis, 
fo de 1’vivo, estas bona afero rememori 
‘faktojn kaj personojn de la pasintaj.jar. 
centoj, por ke ili estu utilaj al ni por 
forĝi bonan futuron por niaj filoj kaj 
por niaj nepoj.
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KUIRARTE Kun PILAR
PRINCINA KOKO

INGREDIENCOJ: 180

120

240

3

1

3

g. da butero aŭ margarino

g. da sukerpulvoro.

g. da faruno.

ovoj itaj

tekulero da bakpulvoro

supkuleroj da ĉokolado pulvorigita, 

iomete da vanila ekstrakto laŭ volo

Kremigu la buteron kun sukero. Iom post iom aldonu la

Aldonu la farunon miksita kun bakpulvoro kaj la ĉolcola-

Miksu ĉion bone.

Aldonu vanilan ekstrakton laSdezire.

Grasumu bakujon kaj kovru ĝin per buterpapero.

Enmetu la miksaĵon kaj baku je malalta varmo dum 1

f?
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BONAN APETITON
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